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Šogad Latvijas Antidopinga birojs svinēs savu Trešo dzimšanas dienu, taču man personīgi šis jau 
būs piektais gads, darbojoties Latvijas Antidopinga sistēmā. Šo gadu garumā man ir bijusi lieliska 
iespēja, tai skaitā, pateicoties manai komandai un Jums – sporta atbalstītajiem un draugiem, uz 
dopinga problēmu paskatīties daudz plašāk. Dopings nav tikai profesionālā sporta problēma, 
dopings ir arī sabiedrības veselības problēma un mūsu rūpes par labāku sporta nākotni. To veicina 
pārspīlēti ideāli, ko sabiedrība un katrs cilvēks uzliek pats sev. Tās ir prasības, ko cilvēkam uzliek 
tuvākie – vecāki, tuvinieki un treneri, kā arī prasības no sponsoriem un sabiedrības. Sportam savā 
būtībā ir jārada prieks un līksme, bez tā rezultāti ir un paliek tikai normatīvu izpilde. Tādēļ iedrošinu 
izbaudīt prieku, ko sagādā vērtībās balstīts un godīgs sports. 

Lai vairotu prieku un uzticību Latvijas sportam un, lai stiprinātu vecāku pārliecību, ka bērni ir nodoti 
drošās sporta aktivitāšu organizatoru rokās, kā vienu no prioritātēm uzsveram vērtību mācību 
sportā. Tieši Jūs, sporta draugi un atbalstītāji, varat sniegt būtisku ieguldījumu bērnu un jauniešu 
vērtību mācībā, esot priekšzīmīgs paraugs jaunajiem sportistiem. Vērtības, ko iemāca sports, veido 
harmonisku personības attīstību veselīgai un gudrai sabiedrībai no paaudzes uz paaudzi. Īsts prieks, 
ko rada sports ir Patiess Sports.

Novēlu katram no Jums atrast sevī patiesā sporta vēstnesi, tādējādi vairojot tautas labklājību un ikvienu 
iekļaujošu sporta vidi. Lai izdodas!

Ar cieņu, 

Mārtiņš Dimants
Latvijas Antidopinga biroja direktors

Lai vairotu prieku un uzticību Latvijas sportam 
un, lai stiprinātu vecāku pārliecību, ka bērni ir 
nodoti drošās sporta aktivitāšu organizatoru 
rokās, kā vienu no prioritātēm uzsveram 
vērtību mācību sportā.

3



Birojs veic sekojošas funkcijas:

 nodrošina antidopinga konvenciju noteikumu 
un Nacionālo antidopinga noteikumu ievērošanu;

   sagatavo un apstiprina ikgadēju dopinga kon-
troļu analīžu plānu un ikgadējos pārbaudāmo 
sportistu reģistrus;

       nodrošina sporta sacensību un ārpus sacensību 
dopinga kontroles laikā no sportistiem iegūto 
paraugu savākšanu un analīžu nosūtīšanu uz  
Pasaules Antidopinga aģentūras akreditētu labo-
ratoriju;

   veic antidopinga noteikumu pārkāpumu pār-
baudi un izmeklēšanu;

     ja konstatē antidopinga noteikumu pārkāpumu, 
ir tiesīgs noteikt sportistam pagaidu aizliegumu 
piedalīties sporta sacensībās;

     ja konstatē antidopinga noteikumu pārkāpumu, 
vēršas Disciplinārajā antidopinga komisijā;

   nodrošina Disciplinārās antidopinga komisijas, 
Terapeitiskās lietošanas izņēmumu komisijas un 
Pārsūdzības komisijas lēmumu izpildes kontroli;

   īsteno izglītojošus un pētnieciskus pasākumus 
antidopinga jomā;

   veic personas datu, tai skaitā veselības datu, 
apstrādi atbilstoši personas datu aizsardzību re- 
gulējošiem normatīvajiem aktiem, lai nodrošinātu 
antidopinga konvenciju noteikumu un Nacionālo 
antidopinga noteikumu izpildi;

 veic citus antidopinga jomu regulējošos  
normatīvajos aktos noteiktos pasākumus.1

1 Sporta likuma 11.2 panta pirmā daļa.  https://likumi.lv/ta/

id/68294-sporta-likums  

Latvijas Antidopinga birojs (turpmāk 
tekstā – Birojs) ir tiešās pārvaldes 
iestāde, kas atrodas Veselības 
ministrijas padotībā un atbilstoši 
Sporta likumam īsteno antidopinga 
pasākumus, lai nodrošinātu 2005. 
gada 19. oktobra Starptautiskajā 
konvencijā pret dopingu sportā un 
1989. gada 16. novembra Eiropas 
Padomes Antidopinga konvencijā 
Nr. 135 un to papildinājumos minēto 
prasību izpildi, tostarp dopinga 
kontroles un antidopinga izglītības 
pasākumus Latvijā Biroja darbības 
mērķis ir antidopinga politikas īste- 
nošana.

LATVIJAS ANTIDOPINGA 
BIROJA VISPĀRĪGS  
RAKSTUROJUMS:

1. PAMATINFORMĀCIJA
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Biroja misija ir tīrs sports – lai sacensības būtu un paliktu godīgas. Birojs informē un izglīto  
valstsvienības un visus pārbaudāmo sportistu reģistrā iekļautos sportistus, topošos sportistus, sportista 
palīgpersonālu un pārējo sabiedrību par aktuālajiem antidopinga jautājumiem. Birojs veic dopinga kontroles, 
lai atturētu negodīgos sportistus no Patiesa sporta pamatvērtību ignorēšanas.

Biroja vīzija ir dopinga problēmas izskaušana pašos pamatos ar sporta un sabiedrības vērtību 
starpniecību, veicot mērķtiecīgu testēšanu un antidopinga pārkāpumu izmeklēšanu.

Biroja vērtību pamatā  ir rakstura īpašības, ko cilvēki gūst sportā un veicina ar sporta starpniecību, 
šīs lietas un daudz kas cits, palīdz attīstīties personībām un pieņemt labākos lēmumus dzīvē, vairojot kopējo 
sabiedrības labklājību. 

Pamatinformācija  1 

Biroja darbību regulē  2018. gada 26.jūnija Ministru kabineta noteikumi 
Nr. 377 “Latvijas Antidopinga biroja nolikums”. No 2019.gada 1.oktobra 
Nacionālās antidopinga sistēmas regulējumu nosaka Nacionālie  
antidopinga noteikumi un Pasaules Antidopinga aģentūras pieņemtais 
Pasaules Antidopinga kodekss. Savukārt Starptautiskie standarti, kas ir 
Pasaules Antidopinga programmas elementi detalizētāk reglamentē 
visu iesaistīto pušu, tajā skaitā sportistu, sporta darbinieku, sporta  
organizāciju, laboratoriju, kā arī antidopinga organizāciju lomu, tiesības 
un pienākumus starptautiskajā antidopinga sistēmā.

Attēlā: Pasaules Antidopinga kodekss

Šīs vērtības ir:

godīgums – Biroja mērķis ir godīga sabiedrība, kurā sportisti var sacensties godīgas konkurences 
apstākļos, tāpēc Birojs savā darbībā ievēro godīgas un taisnīgas pārvaldības principus;

sadarbība – godīgu sportisko apstākļu radīšana nav tikai viena cilvēka vai vienas iestādes 
problēma, tāpēc Birojs sadarbojas gan sava kolektīva ietvaros, gan ar citām iestādēm, 
sportistiem, treneriem un vecākiem;

aizrautība – Biroju aizrauj un saista patiess un godīgs sports un Birojs tic, ka Biroja paveiktajam 
ir nozīme.
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LATVIJAS ANTIDOPINGA BIROJA  
GALVENIE DARBĪBAS VIRZIENI UN MĒRĶI:

Par svarīgiem virzieniem Birojs savā darbībā uzskata sportistu testēšanu, nodrošinot 
starptautisko prasību izpildi un sabiedrības izglītošanu, tostarp bērnu un jauniešu, 
gan sporta skolu audzēkņu, gan individuālo sporta iestāžu audzēkņu, kā arī augstās 
klases sportistu informēšanu, tostarp LOV: Zelta, Sudraba, Bronzas un jaunatnes 
sastāvu sportistus.

Birojs definējis sekojošus dopinga apkarošanas virzienus, kuros ir prioritāri noteikti mērķi,  
pamatojoties uz starptautiskajām saistībām un Sporta likumā deleģētajām Biroja funkcijām:

1.    Mērķtiecīgas pārbaužu veikšanas pieejas īstenošana;
2.    Sabiedrības un sportistu izglītošana;
3.    Sadarbības veicināšana starp institūcijām antidopinga politikas veidošanā un īstenošanā; 
4.    Latvijas Antidopinga biroja nodarbināto kompetenču un zināšanu attīstīšana/pilnveidošana.

Balstoties uz Biroja nolikumu2  ir definēti vairāki 
uzdevumi:

      Noteikt Latvijas iedzīvotāju pienākumus aizsargāt 
patiesus uzvarētājus un nepieļaut negodīgo sportistu 
iesaisti ikvienos Latvijas teritorijā rīkotajos sporta  
pasākumos.
 
     Aizstāvēt sportistu intereses, nodrošinot, ka sa- 
censības norit godīgā veidā un sportistu izcīnītās 
vietas ir pelnītas.
   
   Veikt mērķtiecīgu dopinga kontroļu plānošanu 
un organizēšanu, balstoties uz zinātniskajiem 
pētījumiem, sportistu bioloģisko pasu vadības 
vienību (APMU) rekomendācijām un pieejamo 
saistošo informāciju. 

LATVIJAS ANTIDOPINGA BIROJA GALVENIE UZDEVUMI:

       Dalīties pieredzē un informācijā, izglītojot  sporta 
institūcijas un organizācijas.

   Turpināt iesākto dialogu ar sporta institūciju 
un organizāciju partneriem, lai palīdzētu saskatīt 
savas iespējas un izaicinājumus sportā.

   Meklēt jaunas pieejas dopinga apkarošanā, 
realizējot efektīvāku antidopinga izglītošanu, kas 
balstīta uz sporta vērtībām.

    Sportā, tāpat kā dzīvē, nav vietas krāpšanai – 
šim jāiesakņojas cilvēku prātos un uzvedībā, 
iesaistoties gan sportā, gan biznesā, jurisprudencē 
vai politikā.

 2 Ministru kabineta 2018. gada 26. jūnija noteikumi Nr. 377. 

 “Latvijas Antidopinga biroja nolikums”

Pamatinformācija  1 
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LATVIJAS ANTIDOPINGA BIROJA GALVENIE UZDEVUMI:

     Sportisti izvēlas būt brīvi no dopinga, nevis tādēļ,  
ka varētu tikt pieķerti, bet tādēļ, ka viņos radīta iekšēja 
pārliecība par godīgu un ētisku rīcību gan sportā, gan 
arī dzīvē.

  Mudināt lielāko sporta pasākumu organizētājus 
sniegt savu ieguldījumu tautas izglītībā, atbalstot “no 
dopinga brīvu” sporta ideju, tādējādi veicinot veselību, 
vienlīdzību un godīgumu sportā – nulles tolerance pret 
dopingu sportā.

    Izstrādāt uzvedības un kultūras maiņas paradumu 
programmas, kas paredzētas dažādām mērķu grupām.

LATVIJAS ANTIDOPINGA BIROJA 
ĪSTENOTĀS BUDŽETA PROGRAMMAS

Birojs izstrādā budžetu atbilstoši Ministru kabineta  
2012.gada 31.jūlija noteikumu Nr.523 “Noteikumi par 
budžeta pieprasījumu izstrādāšanas un iesniegšanas 
pamatprincipiem” prasībām. 

Budžeta programmu plānošanu veic pēc vienotiem valsts budžeta 
programmu veidošanas principiem, nodrošinot to sasaisti ar politikas 
plānošanas dokumentos noteiktajiem mērķiem un sasniedzamajiem 
rezultātiem un rezultatīvajiem rādītājiem. Budžeta plānošanā ietverti 
Biroja maksas pakalpojumi, kas izstrādāti un aktualizēti saskaņā ar 
2018.gada 10.jūlija Ministru kabineta noteikumiem Nr. 410 “Latvijas 
Antidopinga biroja maksas pakalpojumu cenrādis”, kurš stājās spēkā 
2013.gada 13.jūlijā. Budžeta plānošana organizēta saskaņā ar naudas 
plūsmas principu.
 
2020.gada budžeta izpilde nodrošināta saskaņā ar 2019.gada 
14.novembra likumu “Par valsts budžetu 2020.gadam”, ievērojot Ministru 
kabineta 2018. gada 17. jūlija noteikumus Nr.421 “Kārtība, kādā veic 
gadskārtējā valsts budžeta likumā noteiktās apropriācijas izmaiņas”.
 
Biroja 2020.gada budžeta izpilde ietver pamatbudžeta (apakšprogramma 
39.07.00 “ Antidopinga politikas īstenošana” funkcijas īstenošanu.

Pamatinformācija  1 Pamatinformācija  1 

Attēlā: Latvijas Antidopinga biroja nolikums
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ANTIDOPINGA JOMAS BUDŽETA FINANSĒJUMS UN TĀ 
IZLIETOJUMS:

1.attēls “Apakšprogrammas 39.07.00 “Antidopinga politikas īstenošana” 2020.gada valsts budžeta izpilde, salīdzinot ar 
2019.gada izpildi (EUR)

Biroja kopējie pārskata periodā piešķirtie finanšu resursi Apakšprogrammai 
39.07.00 “Antidopinga politikas īstenošana” ir 765 555 EUR. 

2. FINANŠU RESURSI UN TO DARBĪBAS REZULTĀTI

8
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Pamatinformācija  2 

Pārskata perioda izdevumu izpildes samazinājums 
salīdzinājumā ar 2019.gada pārskata perioda izpil-
di ir 14,4 %. Biroja 2020.gada 12 mēnešu izdevumu 
izpilde – 621 055 EUR salīdzinājumā ar 2019.gada 12 
mēnešu izdevumu izpildi – 725 272 EUR ir mazāka 
par 104 217 EUR.

Covid-19 pandēmijas iespaidā tika atceltas sa-
censības un pārtraukti nacionālie čempionāti. 
Budžetā paredzētie līdzekļi sacensību kontrolēm 
tika pārdalīti, sniedzot atbalstu cīņai ar Covid-19  
ierobežošanu un seku likvidēšanu. Daļa līdzekļu tika 
pārvirzīti Biroja telpu labiekārtošanai un darbinieku 
kompetenču celšanai tiešsaistes kursos.

2020. gadā kopā veiktas 730 dopinga analīzes 3, kas 

ir par 369 analīzēm mazāk nekā 2019.gadā.

MAKSAS PAKALPOJUMI:

Maksas pakalpojumi – pasākumu kopums, ko valsts budžeta 
iestāde ārējos normatīvajos aktos paredzētajos gadījumos veic 
par samaksu, lai nodrošinātu sabiedrības vajadzību ievērošanu.

Pašu ieņēmumi no dopinga kontrolēm un izglītojošu pasākumu veikšanas 2020.gadā ir 13 348 EUR 
kas ir par 22 134 EUR mazāk nekā iepriekšējā gadā ieskaitot dopinga kontroles, kas veiktas pēc 
starptautisko sporta vai antidopinga organizāciju (ITA4, IBU5, FIBA6, CEV7) pasūtījuma.

2020.gadā veiktas 44 dopinga analīzes, par kurām maksāja institūcija vai organizācija, kura pasūtīja 
dopinga analīzes, salīdzinot ar 2019.gadu tas ir par 34 dopinga analīzēm mazāk.
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9

 3  Informāciju par antidopinga pasākumiem 2020. Gadā. Piejams: https://www.antidopings.gov.lv/lv/publiceta-2020-gada-latvijas-an-
tidopinga-biroja-statistika 

4 International Testing Agency, 5 International Biathlon Union, 6 International Basketball Federation, 7 European Volleyball Confederation  

https://failiem.lv/u/pqwt-
c3ued



3. PERSONĀLS

2020.gada 31.decembrī Birojā kopā ir 10 amata vietas, bet faktiski vidēji 
nodarbināto skaits - 11 darbinieki.  2020.gada laikā personāla skaits ir bijis  
nemainīgs.  

Personāla dzimums, vecums, izglītība:

Personāla sadalījums pa dzimumiem, vecuma grupām un izglītību resorā ir redzams attiecīgi 1.attēlā un 
2.attēlā.. Kopumā Birojā ir vērojams vīriešu īpatsvars vecumā līdz 30 gadiem ar iegūtu augstāko izglītību. 
Visiem 11 Biroja nodarbinātajiem ir augstākā (sākot ar 1. līmeņa) izglītība.

1.attēls. “Personāla sadalījums pa dzimumiem Latvijas 
Antidopinga birojā”

2.attēls. “Personāla sadalījums pa vecuma grupām Latvijas 
Antidopinga birojā”

Personāla sastāvs pēc statusa:

2020.gada 31.decembrī Birojā ir 8 darbinieku amata vietas un 2 ierēdņu amata vietas. Salīdzinot ar 
2019.gadu, pārskata gadā nav samazinājies darbinieku amata vietu skaits. Kopējais darbinieku skaits  
11 (9 slodzes un 2 pusslodzes)

Personāla mainība:

Personāla rotācija Birojā vidēji ir 3% gadā (rādītājs aprēķināts kā attiecība starp pieņemto un atbrīvoto  
nodarbināto skaita summu pret vidēji nodarbināto skaitu gadā, izsakot procentos), kas ir par 60% mazāk 
nekā 2019.gadā (2019. - 63%). 
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Biroja personāls un struktūra:

Birojā 2020.gada 31.decembrī ir  
11 amata slodzes. 

No 11 nodarbinātajiem 3 ir sievietes un 8 vīrieši.  
Vairākums nodarbināto ietilpst vecuma grupā līdz  
30 gadiem – 7 nodarbinātie, tam seko nodarbinātie 

virs 30 gadiem – 3 nodarbinātie un vecumā no  
50 gadiem – 1 nodarbinātais. Biroja darbu vada  
direktors. Biroja direktoru ieceļ amatā un atbrīvo no 
amata veselības ministrs. Biroja direktoram var būt 
vietnieks. 8  Vietnieku ieceļ amatā un atbrīvo no ama-
ta Biroja direktors. Birojā šobrīd strādā 11 nodarbinātie 
pēc direktora rīkojumā apstiprinātas iestādes  
struktūrshēmas (skatīt attēlu Nr.4).

Direktors

Direktora vietnieks Biroja vadītājs

Eksperts

Vecākais
speciālists

Dopinga 
kontrolieri

Eksperts izglītības
un informācijas 

jautājumos

Eksperts  
terapeitiskās
lietošanas un  
medikamentu  

jautājumos

Personāls3 
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4. KOMUNIKĀCIJA AR SABIEDRĪBU

Pārskata gadā Birojs turpināja darbu pie sabiedrības informēšanas un sabiedrības 
izpratnes veidošanas par antidopinga jautājumiem un aktualitātēm. Regulāri 
sagatavota un izplatīta informācija plašsaziņas līdzekļos un sociālajā tīklā – 
Facebook, vidēji divas – trīs publikācijas nedēļā.

Ar mērķi veicināt sadarbību ar sporta veidu federācijām, 2020.gadā Birojs ir parakstījis  
92 ilgtermiņa sadarbības līgumus “Par  dopinga  kontroļu veikšanu  un izglītības 
pasākumu nodrošināšanu”. Līgumu noslēgšana veicina abpusēju sadarbību, kā arī 
atvieglo federāciju darbu, organizējot valstij nozīmīgas  starptautiskas sacensības.

Latvijas Televīzijā  2020.gada 19.janvārī pirmizrādi piedzīvoja filma “Dopinga skartie” 9.  Tas ir stāsts par to, ka 
no dopinga vismazāk pasargāts tieši amatieru sports. Latvijas Televīzijas žurnālista Dāvida Ernštreita īsfilma 
«Dopinga skartie» stāsta par trim sportistiem, kuri ar nodomu, vai bez nodoma lietojuši aizliegtās vielas – 
handbolists Raitis Narme, armrestlingists Artūrs Šutovs un pauerliftinga sportists Arions Nazarenko, viņš 
ikdienā vada apbedīšanas biroju un no sporta tika diskvalificēts uz 42 mēnešiem. Viens no filmas mērķiem ir 
akcentēt to, ka liela riska grupa ir sportisti - amatieri, kuriem bieži trūkst informācijas par aizliegtajām vielām. 
Īsfilma «Dopinga skartie» ir antidopinga biroja iniciatīvas «Patiess sports» ietvaros.

2020.gadā Birojs, sadarbojoties ar Latvijas Olimpisko 
vienību, Latvijas sporta federācijām, klubiem, sporta 
skolām, sporta izglītības iestādēm, kā arī veselības 
aprūpes iestādēm un profesionālajām asociācijām/
biedrībām īstenojis 26 informatīvus un izglītības 
pasākumus (klātienes vai attālinātas lekcijas, 
seminārus un konferences).  

Organizēti izglītojošie pasākumi:

         3 lekcijas Latvijas Olimpiskās vienības sportistiem un 
sporta darbiniekiem, kā arī divas lekcijas Pārbaudāmo 
sportistu reģistra sportistiem. 
    3 stenda pasākumi un 5 dalības “Sporta Mikrofons” 
raidījumos, ar mērķi informēt plašāku sabiedrību 
par Biroja darbību un veicamajiem profilakses, kā arī 
izglītības pasākumiem. 
   2 konferences – “2.Patiess Sports” konference un 
konference par “Juridiskajiem izaicinājumiem sportā” 
ar kopējo unikālo apmeklējumu skaitu 2650 dalībnieki.
Dalība sporta tiesību paneļdiskusijā “Challenges 
in the World of Sports Law. Regional and Global 
Perspective” starptautisko tiesas procesa izspēļu “14th 
Riga Vis Pre-Moot” norises laikā.
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9 Pieejams: https://ltv.lsm.lv/lv/raksts/19.01.2020-dokumentala-filma.-dopinga-skartie.id176380/



5. STARPTAUTISKĀ SADARBĪBA ANTIDOPINGA JOMĀ

Pamatojoties uz 2019. gada 08.novembrī noslēgto 
Saprašanās Memorandu, 2020. gada jūlijā Birojs 
organizēja Igaunijas Antidopinga aģentūras 
delegācijas darba vizīti, kuras ietvaros tika izvērtēta 
aizsāktā starpvalstu sadarbība, apkopoti tās 
līdzšinējie rezultāti, kā arī uzsāktas diskusijas par 
sadarbības paplašināšanu ar Lietuvas Antidopinga 
aģentūru.  2020.gada  12.augustā Biroja pārstāvji 
piedalījās sanāksmē par sadarbības paplašināšanu 
antidopinga jomā Baltijas valstīs, kas norisinājās 
Viļņā, Lietuvā. 

Pārskata gadā Birojs ir veicis dopinga kontroles 
procesa kvalitātes uzlabošanu, nodrošinot 
dopinga kontrolieru dalību International Testing 
Agency (ITA) apmācību seminārā IDCO Training 

Program. Apmācības sniedza padziļinātu ieskatu 
dopinga kontroles procesā un dažādās niansēs, kas 
saistītas ar mūsdienu pasaules izaicinājumiem, kā 
arī tika iegūta unikāla iespēja uzzināt antidopinga 
programmas iekļaušanu lielos sporta pasākumos. 
Birojā nodarbinātie dopinga kontrolieri ieguvuši 
starptautiski atzītu ITA IDCO sertifikātu. 10

Lai pilnveidotu zināšanas specifiskos ar antidopinga 
jomu saistītos jautājumos, Biroja eksperti, 2020.
gada periodā piedalījušies 20 starptautiska 
mēroga semināros un konferencēs, pilnveidojot 
zināšanas, dopinga kontrolēs, rezultātu pārvaldībā, 
izmeklēšanas darbībās un izglītībā, kā arī būtiskākajās 
izmaiņās Pasaules Antidopinga kodeksa 2021.gada 
grozījumos. 
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10 https://ita.sport/idco-hub/
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       Uz vērtībām balstītas mācību pieejas integrēšana  
antidopinga izglītojošajos pasākumos, integrējot 
aktivitātes, kas iekļautas UNESCO palīgmateriālā 
“Sporta vērtības katrā klasē” 11 ;

     Biroja izglītības programmas īstenošana;

    Elektroniskas dopinga kontroles dokumentāci-
jas sistēmas ieviešana un integrēšana Biroja  
dokumentu vadības sistēmā;

    Sporta likuma un Nacionālo antidopinga notei-
kumu grozījumi;

  Anti-Doping Education and Learning (ADEL)  
platformas ieviešana latviešu valodā;

   Dalība “Sporta politikas pamatnostādņu  2021.-
2027.gadam” projekta un “Sabiedrības veselības  
pamatnostādņu 2021.-2027 gadam” projekta 
izstrādē, sniedzot priekšlikumus antidopinga  
jautājumu iekļaušanai minētajos dokumentos;

  Taisnīgas lietas izskatīšanas un cilvēktiesību 
principu ieviešana Pārsūdzības un Disciplinārajos 
procesos, stiprinot institucionālo un operacionālo 
neatkarību.   

2020.GADĀ UZSĀKTIE 
PASĀKUMI, KAS TIKS 
TURPINĀTI 2021.GADĀ

6. 

2021.GADĀ  

PLĀNOTIE PASĀKUMI
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 11 https://www.antidopings.gov.lv/lv/lekcijas-un-seminari 



2021.GADĀ GALVENIE UZDEVUMI UN PASĀKUMI:

Sniegt informāciju elektroniskā un drukātā veidā 
visām profesionālās ievirzes sporta izglītības 
iestādēm par antidopinga jautājumiem t.sk. sporta 
skolām, sporta veida federācijām utt. 
 
Konsultēt un sniegt praktiskus ieteikumus Valsts 
izglītības satura centra (VISC) īstenotā projekta 
“Kompetenču pieeja mācību saturā” (Skola2030) 
projektu komandu uz vērtībām balstītas izglītošanas 
iekļaušanai mācību saturā;

Īstenot izglītojošus pasākumus sportistiem, sporta 
darbiniekiem un veselības aprūpes personālam par 
antidopinga jautājumiem”;

Nodrošināt Latvijas iedzīvotājiem iespējas it sevišķi 
jaunajiem sportistiem, izmantojot ADEL platformu, 
gūt zināšanas antidopinga jautājumos tiešsaistes 
veidā valsts valodā;

Atbalsta programmas izveide, sportistiem, kas at-
griežas sportā pēc diskvalifikācijas;

Koordinēt Antidopinga konsultatīvās padomes dar-
bu veicinot sadarbību starp institūcijām antidopinga 
politikas veidošanā un īstenošanā; 

2021.gadā plānotie sadarbības projekti un pētījumi:
Sportā aizliegto vielu izplatība rekreācijas sportā/
fitnesā.

Plānotie pasākumi, 2021. 6 
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Latvijas Antidopinga biroja kontaktinformācija:

Mazā Klijānu iela 5,Rīga, Latvija, LV-1012
tālruņi: +371 67226164,  +371 27839800

e-pasts: antidopings@antidopings.gov.lv
web: www.antidopings.gov.lv

sociālie tīkli: eee @Antidopings.gov.lv


